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Verklaring van de hoge vertegenwoordiger, Catherine Ashton, 
namens de EU ter gelegenheid van de Internationale Dag ter 

bestrijding van rassendiscriminatie op 21 maart 2011 

Dit jaar is het tien jaar geleden dat de Wereldconferentie tegen racisme, 
rassendiscriminatie, vreemdelingenhaat en aanverwante onverdraagzaamheid, van 2001 in 
Durban, Zuid-Afrika, plaatsvond. De EU blijft zich ten volle inzetten voor het hoofddoel 
van de Conferentie van Durban van 2001.  

De Europese Unie veroordeelt elke vorm van racisme, rassendiscriminatie, vreemdelingenhaat 
en soortgelijke vormen van onverdraagzaamheid, met inbegrip van discriminatie op grond van 
seksuele gerichtheid, die volledig indruisen tegen de waarden waarop de EU is gegrondvest.  

Elke dag worden mensen wereldwijd met deze onverdraagzaamheid geconfronteerd. Alleen als 
we op elk niveau consequent een harde aanpak volgen, kunnen we dit verschijnsel met succes 
bestrijden. Er is geen reden tot zelfgenoegzaamheid, ook niet in Europa.  

De Europese Unie integreert de bestrijding van discriminatie ook in haar internationale samen-
werking. Door middel van het Europees instrument voor democratie en mensenrechten steunt 
de EU met ongeveer 24 miljoen euro een breed scala van maatschappelijke organisaties die in 
circa 120 recente projecten actief zijn.  

Het Internationaal Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie 
(ICERD) is de universele grondslag voor de inspanningen ter voorkoming, bestrijding en 
uitroeiing van racisme. De Europese Unie roept alle staten die het Verdrag nog niet hebben 
bekrachtigd of nog niet volledig toepassen, op zulks alsnog te doen. 
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De kandidaat-lidstaten Turkije, Kroatië*, de voormalige Joegoslavische Republiek 
Macedonië*, Montenegro* en IJsland+, de landen van het stabilisatie- en associatieproces en 
mogelijke kandidaat-lidstaten Albanië, Bosnië en Herzegovina en Servië, en het EVA-land 
Noorwegen, dat lid is van de Europese Economische Ruimte, alsmede Oekraïne, de Republiek 
Moldavië, Armenië, Azerbeidzjan en Georgië, sluiten zich bij deze verklaring aan. 

* Kroatië, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië en Montenegro blijven 
deelnemen aan het stabilisatie- en associatieproces. 

+ IJsland blijft lid van de EVA en van de Europese Economische Ruimte. 

 


